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Koncern Kia z modelem Niro dołącza do elitarnego grona producentów samochodów
hybrydowych. W Polsce ten miejski crossover jest już dostępny w autoryzowanych
salonach koreańskiej marki. Importer planuje sprzedać do końca roku
blisko 150 egzemplarzy Niro.

K

ia Niro to efekt popularno
ści rynkowej samochodów
łączących w sobie napęd hybrydo
wy z aspiracjami terenówki. Wielko
ścią lokuje się pomiędzy modelem

maina całego zespołu napędowego
wynosi 162 km/h.
Konstrukcja podwozia wykorzy
stuje z przodu kolumny McPherso
na, a z tyłu niezależne zawieszenie

Keep Assist, pakiet bezpieczeństwa
ABS + BAS + ESS + ESC + HAC
+ VSM, czujniki ciśnienia powie
trza w oponach, automatyczną
i dwustrefową klimatyzację, radio
odtwarzacz MP3 z 5' ekranem do
tykowym, światła do jazdy dzien
nej i tylne lampy wykonane
w technologii LED, elektryczne
przednie i tylne szyby, elektrycz
nie regulowane i podgrzewane lu
sterka, kierownicę i gałkę dźwigni
zmiany biegów pokryte skórą, re
gulację wysokości fotela kierowcy
i pasażera, asymetrycznie dzieloną
i składaną tylną kanapę z podłokietnikiem, 16-calowe obręcze kół
wykonane z lekkich stopów, dojaz

z podwójnymi wahaczami dolnymi.
Wszystko to sprawia, że auto jest
zrywne i świetnie się prowadzi. Po
zycja za kierownicą wyjątkowo wy
godna, zaś wewnątrz przestronnie
i cicho. Zbiornik na
benzynę ma pojem
ność 45 litrów, a bagaż
Sportage i Cee'd. W przypadku ko

nik pomieści 421 litrów

reańskiej konstrukcji to potencjał sil

ładunku.
Podstawowa Kia Ni
ro w wersji M kosztuje
86 900 zł. Auto seryjnie

nika elektrycznego oraz benzyno
wego o pojemności 1,6 litra. W su
mie uzyskano moc 141 KM oraz mo
ment obrotowy o wartości 265 Nm.
W trybie elektrycznym Niro osiąga
120 km/godz., zaś prędkość maksy-

posiada m.in.: 7 podu
szek powietrznych,
system

Kia

Lane

dowe koło zapasowe.
Najbogatsza wersja XL, kosztu
jąca 107 900 zł, wyposażona jest
w biksenonowe reflektory, nawiga
cję satelitarną, sprzęt audio marki
JBL, fotel kierowcy regulowany
elektrycznie w 8 płaszczyznach,
czujniki parkowania z przodu i z ty
łu czy w system bezkluczykowy.
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